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SMS

 -1ارسال پیام کواته گروهی هب جامعه علوم زپشکی کل کشور
تخ
ص
غ
ص
ک
ش
ه
ش
ه
ت
س
هب تفکیک کلیه رشته اهی ی زپ ی شا ل رد ران و ر تان اه

 -2ارسال پیام کواته گروهی هب کلیه مشترکین مخاربات
مح
(هب تفکیک استان ،شهر و م طنقه ل سکونت ،سن و جنس ،خطوط دائمی و اعتباری)
تعدا د ردخواستی

کمتر از  5000عدد

 5000ات  15000عدد

 15000ات 25000

 25000ات 35000

35000ات45000

 45000ات 55000

 55000ات 70000

هزینه هر پیامک

توافقی

 100تومان

 90تومان

 80تومان

 70تومان

 60تومان

 50تومان

 شایان ذکر است با توجه به فعالیت گسترده شرکت بین المللی رکسان در برگزاری کنگره ها و
تورها ی معتبر داخلی و خارجی در حوزه علوم پزشکی ،بانک اطالعات این شرکت کامالً معتبر،
دقیق و به روز می باشد .لطفاً جهت مشاهده رزومه شرکت به سایت رکسان مراجعه نمایید.
 هر پیامک شامل  70کاراکتر می باشد.

 جهت تکمیل فرم درخواست لطفاً به سایت www.roxanco.com

مراجعه نمایید.

 جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر لطفاً با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.
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*لطفاً پس از مطالعه و مهر و امضاء از طریق فکس به شماره  021-88224067ارسال نمایید.

فرم درخواست ارسال پيام كوتاه گروهی
 .1مشخصات درخواست كننده و جزئيات درخواست:

اينجانب ............................................نماينده قانوني  .......................................................به نشاني .......................................................................................................................
و شماره تماس ............................................................. :تقاضاي ارسال پيامكوتاه گروهي با جزئيات ذيل را دارم.
شماره تلفن همراه تست پیام........................................................................... :

 .2اطالعات ارسال پيام كوتاه انبوه:
ردیف

گروه هدف

تعداد درخواستی

تاریخ درخواست ارسال پیامک گروهی

حدود ساعت درخواست ارسال
در صورت عدم اختالل مخابراتی

1
2
3
4

نکته :1هر پيام فارسي حداكثر شامل  71كاراكتر (شامل حروف و فاصله بين كلمات) مي باشد .در صورت تجاوز از تعداد كاراكتر مذكور تعداد پيامک ها و هزينه ارسال
بيشتر مي گردد .جهت اطمينان از تعداد كاركترها پيشنهاد مي گردد متن مورد نظر را ابتدا در گوشي همراه خود تايپ نماييد.
نکته :2شماره هاي ارائه شده مي بايست در فايل ) Notepad(.txtبه شکل زيرهم (در يک ستون) تايپ شده باشد و به ايميل شركت ارسال شوند.
نکته :3جهت محاسبه هزينه ارسال با روابط عمومي شركت بين المللي رنگين كمان سالمت ايرانيان (ركسان) تماس حاصل نماييد.
 .3متن پيام درخواستی:

 .4بدینوسیله اعالم میدارم کلیه ضوابط و مقررات مذکور در تعهدنامه (صفحه شماره  )3مربوط به ارسال پیامکوتاه انبوه را مطالعه کرده و
نسبت به اجرای کلیه موارد و بندهای آن متعهد میباشم.

تاریخ /مهر و امضاء

 .5لطفاً جهت تأیید سفارش پس از واریز هزینه به شماره حساب زیر ،رسید پرداخت خود را فکس و تأیید دریافت آن را پیگیری کنید.

شماره حساب بانک سامان 833-800-710861-1 :به نام دکتر امیر پویان طبیبی

شماره کارت بانک سامان جهت انتقال وجه از طریق دستگاههای خود پرداز عضو شبکه شتاب6219 - 8610 - 2402 -1650 :
شماره شبا واریز اینترنتی بانک سامان:

IR16 0560 0833 8000 0710 8610 01
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تعهد نامه ارسال پيام كوتاه انبوه:
 -1مسئولیت محتوای پیام های ارسالی بر عهده سفارش دهنده می باشد و شرکت بین المللی رکسان در حال و آینده هیج مسئولیتی در این
خصوص نخواهد پذیرفت.
 -2مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاری برای مشترکان تلفن همراه بدون رضایت قبلی آنها به عهده سفارش دهنده می باشد.
 -3شرکت بین المللی رکسان حق دارد در صورت لزوم و یا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی ،نسبت به ارائه اطالعات سفارش دهنده به
مراجع قانونی اقدام نماید.
 -4در مواردی که به دلیل اختالف در سیستم های مخابراتی یا ترافیک بیش از حد شبکه  GSMو سایر مشکالتی که امکان انجام سفارش
نباشد و ارسال به مخابرات به طور کلی انجام نشود ،شرکت بین المللی رکسان تنها موظف به برگشت کلیه وجوه پرداخت شده به سفارش
دهنده می باشد و مسئولیت دیگری نخواهد داشت.
 -5ارسال پیام کوتاه بر اساس اطالعاتی که سفارش دهنده در فرم مربوطه اعالم می دارد انجام می شود .قبل از ارسال انبوه ،یک پیام نمونه
به نماینده سفارش دهنده ارسال می گردد و پس از تأیید ایشان ارسال انبوه انجام می شود .شرکت بین المللی رکسان مسئولیتی در قبال
خطاهای احتمالی سفارش دهنده پس از تأیید متن نخواهد داشت .در صورت عدم تأیید متن ارسال انجام نخواهد شد.
 -6سفارش دهنده باید حداقل یک روز قبل از زمان ارسال نسبت به تکمیل مدارک و تأیید متن اقدام نماید.
 -7انجام سفارش ممکن است به دلیل مشکالت موقت از قبیل ترافیک و غیره با چند ساعت تأخیر انجام شود .سفارش دهنده باید این
موضوع را در تعیین زمان ارسال در نظر داشته باشد.
 -8خریدار متعهد به پرداخت هزینه پیام کوتاه به تعداد پیام های درخواستی قبل از ارسال پیام می باشد.
 -9محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد.
الف .با اصول مبنای دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
ب .باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
پ .مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
ت .به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
ث .با سیاست های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

نام سازمان /انجمن/شركت سفارش دهنده:
نام و نام خانوادگی نماینده:
تاریخ ،مهر و امضاء:

